Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
Kalender efteråret 2018 (revideret 13.11.2018)
Frivillighedsdage: 25. aug. i Hedehusene kl 10 – 14, samt 1. sept. i Taastrup kl. 10 – 16.

6. sept
Kl. 10 –12.30

13. sept.
Kl 19 – 21.30

20. sept
Kl. 10 – 12.30

27. sept
Kl. 19 – 21.30

4. okt
Kl. 10 –12.30

Første møde i efteråret 2018.
Hvordan gik deltagelsen i frivillighedsdagene i Hedehusene og
Taastrup.
Turen til Viborg.
Gennemgang af kalenderen for efteråret.
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Nyt om SSF – DIS.
Aftaler vedr. udflugten.
Indlæg v. Aksel Koplev: Foredraget om Hørsholm Klædefabrik vil især
handle om at arbejde og være arbejder i første tredjedel af det 20.
århundrede.
Lidt nemt gotisk, så vi kommer i gang.
Små instruktionsvideoer.
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i
aften, så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen
via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Erik Johnson: Jordemødrene i Københavns amt 1724 – 25.
I 1724 skrev amtmanden for Københavns amt ud til alle præsterne for at
høre, hvem der var jordemødre i sognene, hvor mange der var, og om de
var uddannede. Svarene tilbage var meget brogede fra sogn til sogn,
hvorfor præstene blev bedt om at finde gamle og nye jordemødre, der
ville uddannes på Universitet i København. Arkivmaterialet giver et
spændende indblik i en persongruppe, der fandtes i alle sognene; men som
er meget mindre kendte end degne og præster.
Gotisk Læsning.
Hans Peter Poulsen kommer og fortæller om
Udvandrerne - Hvem var de og hvor blev de af?
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den
danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden
for at de rejste, og hvor blev de af? Hvordan finder vi dem og deres
efterkommere?
Udflugt til Køge bymuseum, der ligger i et 400 år gammelt fredet hus.
Det er ikke et lokalmuseum i gængs forstand. En helt ny Museum
Management-model er blevet udviklet til museet, og hvert rum har sin
historie.
Særudstilling om linjeskibet Dannebroge, der i 1710 blev sprængt i luften
af svenskerne. En efter sigende spændende udstilling.
Formidlingen foregår vha. en iPad, der via lyd og billeder forklarer
genstandenes historie.
Egenbetaling 50 kr. Vi skal være der ca. 10.30 og man kan komme til
Køge med bus og S-tog, men der er også gode P-forhold ved stationen, og
der er mulighed for at spise frokost i byen, men det kan vi komme tilbage
til senere.

11. okt.
Kl. 19 – 21.30

18. okt.
Kl. 10 – 12.30
25. okt.
Kl. 19 – 21.30

1. nov.
kl. 10 – 12.30
8. nov.
Kl. 19 – 21.30

15. nov.
Kl 10 – 12.30
22. nov.
Kl. 19 – 21.30

29. nov.
Kl. 10 – 12.30
6. dec.
Kl. 19 – 21.30
13. dec.
Kl. 10 – 12.30

Film.
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i
aften, så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen
via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Ferie.
Tegn dit barndomshjem og skriv om det.
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i
aften, så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen
via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Indlæg: Ejner.
Gotisk Læsning.
Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om
Politiarkiverne og slægtsforskerne.
Politiet har beskæftiget sig med et utal af opgaver, og politiets arkiver på
Rigsarkivet indeholder derfor en lang række forskellige arkivalietyper,
hvoraf mange kan have interesse for slægtsforskere. Det drejer sig bl.a.
om strafferegistre, fortegnelser og sager vedr. indvandrere,
anholdelsesprotokoller, faderskabsjournaler og sager om dødfundne.
Foredraget vil berøre alle disse emner – og meget mere!
Indlæg: Bjarne. ”Slægten Raupach og dens immigranter”
Indlæg Lisbeth: ”Min DNA-test”.
Gotisk Læsning.
Er der nogle registre eller protokoller fra foredraget den 8., som vi skal se
på?
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i
aften, så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen
via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det
Indlæg: Birgit J.
Indlæg: Robert.
Gotisk Læsning.
Har du en hyggelig juletradition at fortælle om eller gammelt julepynt.
Juleafslutning med kage og kaffe.
Indlæg: Else.
Juleafslutning med smørrebrød.

